
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 5953/23-6-2014 υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014) «Κανονισμός 
Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτε-
ρης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)».

2 Τροποποίηση της 5954/23-6-2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/ 
2-7-2014) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός 
Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ-
τισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία 
Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)».

3 Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Κ1/54904 (1)
Τροποποίηση της 5953/23-6-2014 υπουργικής 

απόφασης (ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014) «Κανονισμός 

Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύ-

τερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/2013) 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν και ιδίως το αρ. 44 αυτού.

2. Το π.δ.  18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», 
όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/2019) «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρε-
σιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

4. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/2019) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/2019) «Σύσταση και Κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/2019) 
«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

7. Την 5953/23-6-2014 (ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολεί-
ων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έκτου της από 
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό-
τητα» (Α΄ 90).

9. Τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05.05.2020 κοι-
νής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1699/Β΄/05/05/2020) 
«Παράταση ισχύος της Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παρατα-
θεί με την υπ΄αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄1293) 
όμοια απόφαση, έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη 
λειτουργίας συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δομών».

10. Την εισήγηση αριθμ. Φ.1/Γ/197/54500/Β1 της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση 
Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, Τμήμα Γ΄ Κατάρ-
τισης Εισηγήσεων Δημοσιονομικών Επιπτώσεων.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

12. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργί-
ας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας και την προστασία 
της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του COVID-19, 
αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της  
5953/23-6-2014 (ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014) απόφασης του 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, προστίθενται 
νέα εδάφια ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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α) «Κατά το χρονικό διάστημα από 18 Μαΐου έως 30 Ιου-
νίου 2020, στα ΣΔΕ θα πραγματοποιηθούν οι γραμματισμοί 
(μαθήματα) μόνον του δεύτερου έτους σπουδών. Οι γραμ-
ματισμοί του πρώτου έτους σπουδών ολοκληρώνονται 
στις 10 Μαρτίου 2020. Εξαιρούνται το ΣΔΕ Γουμένισσας, 
το εκτός έδρας τμήμα Αριδαίας του ΣΔΕ Γιαννιτσών και το 
εκτός έδρας τμήμα Αγ. Βασιλείου του ΣΔΕ Ρεθύμνου, στα 
οποία θα πραγματοποιηθούν οι γραμματισμοί του πρώτου 
έτους, καθώς δεν έχουν δεύτερο έτος σπουδών».

β) «Το τελευταίο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου 2020 θα 
γίνουν μόνον οι διδακτικές ώρες των γραμματισμών που 
δεν πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα αναστολής 
της λειτουργίας των ΣΔΕ για το σχολικό έτος 2019-2020».

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 10 της  
5953/23-6-2014 (ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014) απόφασης του 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, προστίθεται 
νέο εδάφιο ως εξής:

«Οι εκπαιδευόμενοι του πρώτου έτους σπουδών θα 
συνεχίσουν τη φοίτηση τους στο δεύτερο έτος με βάση 
την περιγραφική αξιολόγηση του Φεβρουαρίου του σχο-
λικού έτους 2019-2020, με εξαίρεση τους εκπαιδευόμε-
νους του ΣΔΕ Γουμένισσας, του εκτός έδρας τμήματος 
Αριδαίας του ΣΔΕ Γιαννιτσών και του εκτός έδρας τμή-
ματος Αγ. Βασιλείου του ΣΔΕ Ρεθύμνου».

3. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 4 της 5953/23-6-2014 
(ΦΕΚ 1861/Β΄/8-7-2014) απόφασης του Υφυπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

δ) «το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα αυξάνεται 
σε τριάντα πέντε (35) ώρες, με την προσθήκη 2 διδακτι-
κών ωρών την ημέρα, για το χρονικό διάστημα από 18 
Μαΐου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 13 Μαΐου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

Ι

   Αριθμ. Κ1/54905 (2)
Τροποποίηση της 5954/23-6-2014 (ΦΕΚ 1807/

Β΄/2-7-2014) υπουργικής απόφασης «Κανονισμός 

Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρ-

τισης (ΙΕΚ) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία 

Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)». 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/2013) 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν και ιδίως το αρ. 17 αυτού.

2. Το π.δ.  18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», 
όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/2019) «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους-Μεταφορά υπηρε-
σιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

4. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α΄/2019) «Διορισμός Αντι-

προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/Α΄/2019) «Σύσταση και Κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

6. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/2019) «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργίας και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.

7. Την 5954/23-6-2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-7-2014) απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός 
Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου τριακοστού έκτου της από 
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω 
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών 
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90).

9. Τις διατάξεις της Δ1α/ΓΠ.οικ.28237/05.05.2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1699/Β΄/05/05/2020) «Πα-
ράταση ισχύος της Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21.3.2020 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και Εσωτερικών, όπως έχει ήδη παραταθεί με 
την Δ1α/ΓΠ.οικ.24343/10.4.2020 (Β΄1293) όμοια απόφαση, 
έως και τις 31.5.2020 και επανέναρξη λειτουργίας συγκε-
κριμένων εκπαιδευτικών δομών».

10. Την εισήγηση Φ.1/Γ/196/54520/Β1/12-5-2020 της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση 
Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ, Τμήμα Γ΄ Κατάρτι-
σης Εισηγήσεων Δημοσιονομικών Επιπτώσεων.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

12. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργί-
ας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και την 
προστασία της δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας του 
COVID-19, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της 
5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-7-2014) απόφασης του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Τμήμα της 
κατάρτισης του εαρινού εξαμήνου 2020, το οποίο δεν θα 
πραγματοποιηθεί μέχρι 30 Ιουνίου 2020, δύναται να υλοποι-
ηθεί από την 1η έως την 30η Σεπτεμβρίου 2020».

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της  
5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-7-2014) απόφασης του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το 
ελάχιστο όριο για τις εβδομάδες κατάρτισης του εαρινού 
εξαμήνου 2020 ορίζεται σε οκτώ (8) και η λήξη του εξαμή-
νου την 30η Ιουνίου ή την 30η Σεπτεμβρίου 2020».

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 9 της 
5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-7-2014) απόφασης του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Από 18 
Μαΐου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020, στα ΙΕΚ θα διεξαχθούν 
όλα τα θεωρητικά μαθήματα όλων των ειδικοτήτων και 
εκείνα τα εργαστηριακά μαθήματα, όπου αυτά δύνανται 
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να πραγματοποιηθούν εντός ΙΕΚ, εντός Εργαστηριακών 
Κέντρων και σε όσες επιχειρήσεις επιτραπεί η παρουσία 
καταρτιζομένων, με αύξηση δύο (2)διδακτικών ωρών ανά 
ημέρα, με ανώτερο όριο τις τριάντα (30) διδακτικές ώρες 
την εβδομάδα. Όσα από τα εργαστηριακά μαθήματα δεν 
είναι δυνατόν να γίνουν λόγω περιοριστικών μέτρων στους 
χώρους που διεξάγονται, θα πραγματοποιηθούν από την 
1η έως και την 30η Σεπτεμβρίου 2020, με ανώτερο όριο τις 
τριάντα (30) διδακτικές ώρες την εβδομάδα με αντίστοιχη 
κατανομή ωρών ανά ημέρα και εβδομάδα, σύμφωνα με τις 
ανάγκες της κάθε ειδικότητας».

4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 10 της 5954/2014 (ΦΕΚ 
1807/Β΄/2-7-2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προστί-
θεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η διάρκεια της διδακτικής ώρας 
όλων των μαθημάτων ορίζεται σε 35 λεπτά για το χρονικό 
διάστημα από 18 Μαΐου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 και από 
1 Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020».

5. Το εδάφ. γ της παρ. 1 του άρθρου 18 της αριθμ. 
5954/2014 (ΦΕΚ 1807/Β΄/2-7-2014) απόφασης του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει συμπληρώνεται ως εξής:

«Για το εαρινό εξάμηνο 2020, η αξιολόγηση συμμετοχής 
σε εργασίες ατομικές ή ομαδικές δύνανται να αντικαθιστούν 
εξέταση έως 100% του πλήθους των συνολικών μαθημάτων».

6. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 10 της 5954/2014 (ΦΕΚ 
1807/Β΄/2-7-2014) απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «7. Από την 18η Μαΐου 
2020 έως την 30η Ιουνίου 2020 και από την 1η έως την 
30η Σεπτεμβρίου 2020, στα Ι.Ε.Κ. πέραν της διά ζώσης 
κατάρτισης προβλέπεται η δυνατότητα κατάρτισης με τη 
μέθοδο της ασύγχρονης εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
η οποία θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αναθέσεις 
μαθημάτων στους εκπαιδευτές ή όπως τυχόν τροποποι-
ηθούν από τον Διευθυντή του Ι.Ε.Κ. για την κάλυψη των 
έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 13 Μαΐου 2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 

Ι

     Αριθμ. 225831(3368) (3)
Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 

αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Ανάπτυ-

ξης και Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Ανά-

πτυξης και Περιβάλλοντος, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕ-

ΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της 

Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 160 και 186 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε, 
συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 11 του ν. 4071/2012 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ. 85/Α΄/11.04.2012).

3. Τις διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλή-
λων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ».(ΦΕΚ. 26/Α΄/09.02.2007), 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 παρ. 2 περ. β. του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ. 131/Α΄/28.06.2006)

5. Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 18 του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α΄/09.03.1999) 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Την 81320 και 77909/01.12.2016 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας-Θράκης (ΦΕΚ 4302/Β΄/30.12.2016), με την 
οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισμού της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (π.δ. 133/2010, ΦΕΚ 
226/Α΄/27.12.2010).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α΄/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

8. Τις οικ. 570607(7712)/12.09.2019 και οικ. 602161 
(8148)/25.09.2019 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρι-
κής Μακεδονίας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχής 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 
3475/Β΄/16.09.2019 και ΦΕΚ 3745/Β΄/10.10.2019).

9. Την ΔΟΑ/οικ.26601/10.10.2007 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών και την ΔΟΑ/οικ. 8638/26.03.2013 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί μείωσης υπο-
γραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά 
έγγραφα.

10. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, για τη 
σύντομη διεκπεραίωση υπηρεσιακών θεμάτων και την 
εξασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ).

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού ή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

1) Την παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων 
και εγγράφων του τομέα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ»,σε 
Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, ως ακολούθως:

Α.1) Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανά-
πτυξης και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, για:
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1. Τα έγγραφα προς Υπουργεία, Υπηρεσίες, Πολίτες 
Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομικούς Συμβού-
λους, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, λοιπούς Φορείς, κ.λπ.

2. Την εισήγηση προς τις αρμόδιες αρχές για χορήγηση 
αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης 
υδατικών πόρων σε περιφερειακό επίπεδο.

3. Την απόφαση συγκρότησης μεικτών κλιμακίων συ-
ντονισμού-ελέγχου θεμάτων ανάπτυξης, ενέργειας και 
φυσικών πόρων για την αποτελεσματική εφαρμογή της 
βιομηχανικής νομοθεσίας στο σύνολό της και την υλο-
ποίηση των γενικών κατευθύνσεων σε θέματα βιομηχα-
νικής πολιτικής, με αρμοδιότητα σε όλη την Περιφέρεια. 
4. Τη συγκρότηση και τις εντολές ελέγχων των Κλιμακίων 
Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) της ΠΚΜ.

Α.2) Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλο-
ντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ) 
της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για:

1. Τα διαβιβαστικά, προπαρασκευαστικά, πληροφορι-
ακά, υπομνηστικά, απαντητικά και λοιπά έγγραφα προς 
υπηρεσίες, υπαλλήλους, πολίτες και φορείς, καθώς και 
τα διαβιβαστικά και προπαρασκευαστικά έγγραφα προς 
Υπουργεία, Δικαστικές Αρχές, Ελεγκτικές Αρχές, Νομι-
κούς Συμβούλους και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

2. Την εισήγηση για σχέδιο συμμόρφωσης για έργα 
και δραστηριότητες σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται 
παραβάσεις που προκάλεσαν ή δύναται να προκαλέσουν 
περιβαλλοντική ζημιά ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολο-
γικής διατάραξης (άρθρο 20, παρ. 15 του ν. 4014/2011).

3. Τις εντολές για Περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις για 
τον έλεγχο τήρησης των Αποφάσεων Εγκρίσεων Περι-
βαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) ή Πρότυπων Περιβαλλο-
ντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.) και της εν γένει περιβαλλο-
ντικής νομοθεσίας.

4. Τα έγγραφα που αφορούν στην παρακολούθηση 
και υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων και του Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρμο-
γής στην Κλιματική Αλλαγή.

5. Τη γνωμοδότηση για μελέτες περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων Α΄ κατηγορίας, έπειτα από γνωμοδοτήσεις των 
Τμημάτων Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της ΠΚΜ, 
εφόσον αφορά περισσότερες από μία Περιφερειακές 
Ενότητες.

6. Τη γνωμοδότηση προς την αρμόδια αρχή για έργα 
και δραστηριότητες Υποκατηγορίας ΑΙΙ ομάδας 5 «Εξο-
ρυκτικές δραστηριότητες» και για έργα ΠΕΣΔΑ κατη-
γορίας Α.

7. Την υποβολή φακέλου ΠΠ (Περιβαλλοντικού Προ-
ελέγχου) καθώς και ΣΜΠΕ (Στρατηγικής Μελέτης Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων) προς την αρμόδια αρχή, στα 
πλαίσια αξιολόγησης σχεδίου καθορισμού λατομικών πε-
ριοχών.

8. Τις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για 
έργα και δραστηριότητες Διαχείρισης Αποβλήτων-ΠΕΣ-
ΔΑ της 4ης Ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υπο-
δομών» της υπουργικής απόφασης ΔΙΠΑ/οικ37674/2016 
όπως ισχύει, με α/α 7β, 8, 9α, 9β, 10α, 13, 14, 15.

9. Τη βεβαίωση χωροθέτησης σύμφωνα με την κοινή 
υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019, για 
έργα και δραστηριότητες Διαχείρισης Αποβλήτων-ΠΕΣ-
ΔΑ της 4ης Ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υπο-
δομών» της υπουργικής απόφασης ΔΙΠΑ/οικ37674/2016, 
όπως ισχύει, με α/α 7β, 8, 9α, 9β, 10α, 13, 14, 15.

10. Την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με την κοινή 
υπουργική απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019, σε 
έργα και δραστηριότητες Διαχείρισης Αποβλήτων-ΠΕΣ-
ΔΑ της 4ης Ομάδας «Συστήματα Περιβαλλοντικών Υπο-
δομών» της υπουργικής απόφασης ΔΙΠΑ/οικ37674/2016, 
όπως ισχύει, με α/α 7β, 8, 9α, 9β, 10α, 13, 14, 15.

11. Τους χρηματικούς καταλόγους και τις καταστάσεις 
βεβαιώσεις προστίμων.

12. Τα έγγραφα, που αφορούν στον καθορισμό και τον 
αποχαρακτηρισμό λατομικών περιοχών.

13. Τα έγγραφα που αφορούν στη συγκρότηση και 
λειτουργία των επιτροπών καθορισμού λατομικών 
περιοχών, όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 του 
ν. 1428/1984, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2) Τελικές διατάξεις
α) Τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση παροχής 

εξουσιοδότησης υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙ-
ΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ισχύουν σε 
κάθε περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματός τους 
και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση 
έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος και του νόμιμου ανα-
πληρωτή τους, η παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής 
παρέχεται στα ιεραρχικά ανώτερα αυτού υπηρεσιακά/
διοικητικά όργανα.

β) Οι εξουσιοδοτούμενοι, με την παρούσα απόφαση, 
να υπογράφουν «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» 
υποχρεούνται να ενημερώνουν τα ανώτερα αυτών υπη-
ρεσιακά ή διοικητικά όργανα για κάθε σοβαρό θέμα και 
δύναται να προσκομίζουν σε αυτά για υπογραφή σχε-
τικές αποφάσεις, πράξεις ή έγγραφα, που αφορούν τα 
θέματα αυτά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 11 Μαΐου 2020

Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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